
Základní ceník hliníkových stolů 2018 EUR

                                                      

03.12.2018

strana 1 z 5
                         . 

Výrobce: Alfa Styl, s.r.o., Cyrilská 14b, 602 00 Brno, Tel: 543 212 488, Fax: 543 212 488, www.benevetti.cz, info@benevetti.cz

Vážení zákazníci,

Všechny níže uvedené stoly Benevetti jsou vyráběny tak, aby jejich výška včetně stolové desky byla 750 mm. 

Dodací lhůta na stoly Benevetti je liší od typu stolové desky:

samostatné konstrukce dodáváme do 2 týdnů (lakované stoly pak 3-4 týdny)

stolové desky z tvrzeného čirého či mléčného skla dodáváme do 2-3 týdnů

stolové desky z tvrzeného skla s barvou či fototiskem dodáváme do 3-4 týdnů

stolové desky z lamina dodáváme do 3-4 týdnů

stolové desky dýhované dodáváme do 5-6 týdnů

tento ceník je součastí katalogu Hliníkové stoly značky BENEVETTI a byl vypracován  pro rychlejší orientaci v cenových hladinách jednotlivých typů stolů. Naše firma se specializuje na zakázkovou výrobu a 

veškeré standardní rozměry uvedené v tomto ceníků jsou počítány podle stejného vzorce jako atypické rozměry. Jelikož nabízíme velké množství kombinací povrchů, typů podnoží či typů stolových desek, 

uvádíme v tomto ceníků pouze vybrané modely. Pro přesné stanovení ceny Vámi vybraného modelu stolu prosím použijte náš kalkulační formulář, kde si velmi jednoduše můžete zvolit požadované atributy 

stolu.

Nově možnost lakování konstrukcí do barev dle RAL. Výroba atypických rozměrů na zakázku.

Využijte našeho kalkulátoru pro rychlé stanovení ceny stolů na míru - volně ke stažení na www.alfastyl.cz v sekci "Ke stažení"
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LIBERO strana 3

Konstrukce pevná Povrchová úprava 900 x 900 mm 1300 x 800 mm 1400 x 800 mm 1600 x 800 mm atypický rozměr

typ B, profil 50x50 P01 - elox přírodní 207,0 € 218,9 € 222,8 € 230,8 € viz kalkulátor

typ B, profil 50x50 P03 - imitace nerezu 230,8 € 244,9 € 249,6 € 259,1 € viz kalkulátor

typ A, profil 50x50 P01 - elox přírodní 203,1 € 214,9 € 218,9 € 226,8 € viz kalkulátor

typ A, profil 50x50 P03 - imitace nerezu 226,1 € 240,2 € 244,9 € 254,3 € viz kalkulátor

900 x 900 mm 1300 x 800 mm 1400 x 800 mm 1600 x 800 mm atypický rozměr

95,4 € 116,8 € 124,3 € 139,1 € viz kalkulátor

119,4 € 147,7 € 157,5 € 177,1 € viz kalkulátor

151,4 € 188,8 € 201,7 € 227,7 € viz kalkulátor

183,4 € 229,9 € 246,0 € 278,3 € viz kalkulátor

233,0 € 293,6 € 314,6 € 356,7 € viz kalkulátor

45,6 € 56,6 € 60,5 € 68,1 € viz kalkulátor

DUETTO strana 3

Konstrukce rozkládací Povrchová úprava 1100 - 1500 x 700 1300 - 1900 x 800 1400 - 2000 x 800

profil 50x50 P01 - elox přírodní 403,1 € 434,7 € 448,5 €

profil 50x50 P03 - imitace nerezu 445,5 € 482,6 € 498,8 €

1100 - 1500 x 700 1300 - 1900 x 800 1400 - 2000 x 800

145,4 € 188,8 € 201,7 €

175,8 € 229,9 € 246,0 €

223,0 € 293,6 € 314,6 €

43,8 € 56,6 € 60,5 €

27,5 € 27,5 € 27,5 €

laminová deska tl. 18 mm, hrana ABS

sklo float s fototiskem, leštěná hrana

sklo STONE s barvou dle RAL/NCS leštěná hrana

sklo float s barvou dle RAL/NCS, leštěná hrana

sklo float s fototiskem, leštěná hrana

sklo STONE s barvou dle RAL/NCS leštěná hrana

viz kalkulátor

atypický rozměr

viz kalkulátor

Stolové desky

Základní cena bez DPH pro dané rozměry

Poznámka: v ceníku naleznete pouze vybrané varianty a povrchové úpravy, pro jiné kombinace prosím použijte náš kalkulátor.

Základní cena bez DPH pro dané rozměry

Stolové desky

atypický rozměr

viz kalkulátor

čiré sklo tl. 10 mm, leštěná hrana

mléčné sklo satinato tl. 10 mm, leštěná hrana

sklo float s barvou dle RAL/NCS, leštěná hrana

laminová deska tl. 18 mm, hrana ABS

kalkulacestolová vložka laminová deska - Bílá, hrana ABS

viz kalkulátor

Poznámka: v ceníku naleznete pouze vybrané varianty a povrchové úpravy, pro jiné kombinace prosím použijte náš kalkulátor.

viz kalkulátor

viz kalkulátor
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BENETTO strana 4

Konstrukce pevná Povrchová úprava 1300 x 800 mm 1400 x 800 mm 1600 x 800 mm

typ B, profil 50x100 P01 - elox přírodní 298,5 € 302,5 € 310,4 €

typ B, profil 50x100 P03 - imitace nerezu 344,4 € 349,1 € 358,5 €

typ A, profil 50x100 P01 - elox přírodní 242,2 € 246,2 € 254,1 €

typ A, profil 50x100 P03 - imitace nerezu 280,1 € 284,8 € 294,2 €

1300 x 800 mm 1400 x 800 mm 1600 x 800 mm

116,8 € 124,3 € 139,1 €

147,7 € 157,5 € 177,1 €

188,8 € 201,7 € 227,7 €

229,9 € 246,0 € 278,3 €

293,6 € 314,6 € 356,7 €

56,6 € 60,5 € 68,1 €

AMPIO strana 3

Konstrukce rozkládací Povrchová úprava 1300 - 1900 x 800 1500 - 2100 x 800 1600 - 2200 x 900

profil 50x100 P01 - elox přírodní 504,4 € 532,1 € 551,8 €

profil 50x100 P03 - imitace nerezu 572,9 € 605,3 € 629,1 €

1300 - 1900 x 800 1500 - 2100 x 800 1600 - 2200 x 900

188,8 € 214,7 € 252,6 €

229,9 € 262,1 € 309,6 €

293,6 € 335,7 € 397,8 €

56,6 € 64,3 € 75,5 €

27,5 € 27,5 € 27,5 €

viz kalkulátor

Základní cena bez DPH pro dané rozměry

atypický rozměr

viz kalkulátor

mléčné sklo satinato tl. 10 mm, leštěná hrana viz kalkulátor

Poznámka: v ceníku naleznete pouze vybrané varianty a povrchové úpravy, pro jiné kombinace prosím použijte náš kalkulátor.

Stolové desky atypický rozměr

viz kalkulátor

sklo float s fototiskem, leštěná hrana viz kalkulátor

čiré sklo tl. 10 mm, leštěná hrana viz kalkulátor

sklo STONE s barvou dle RAL/NCS leštěná hrana viz kalkulátor

sklo float s barvou dle RAL/NCS, leštěná hrana

laminová deska tl. 18 mm, hrana ABS viz kalkulátor

Poznámka: v ceníku naleznete pouze vybrané varianty a povrchové úpravy, pro jiné kombinace prosím použijte náš kalkulátor.

Základní cena bez DPH pro dané rozměry

atypický rozměr

Stolové desky atypický rozměr

sklo float s barvou dle RAL/NCS, leštěná hrana viz kalkulátor

sklo float s fototiskem, leštěná hrana viz kalkulátor

sklo STONE s barvou dle RAL/NCS leštěná hrana viz kalkulátor

laminová deska tl. 18 mm, hrana ABS viz kalkulátor

stolová vložka laminová deska - Bílá, hrana ABS kalkulace

viz kalkulátor

viz kalkulátor

viz kalkulátor

viz kalkulátor
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QUADRO strana 5

Konstrukce pevná Povrchová úprava 1300 x 800 mm 1400 x 800 mm 1600 x 800 mm

typ B, profil 80x80 P01 - elox přírodní 338,8 € 342,7 € 350,6 €

typ C, profil 80x80 P01 - elox přírodní 346,7 € 350,6 € 358,5 €

typ A, profil 80x80 P01 - elox přírodní 254,2 € 258,1 € 266,0 €

1300 x 800 mm 1400 x 800 mm 1600 x 800 mm

116,8 € 124,3 € 139,1 €

147,7 € 157,5 € 177,1 €

188,8 € 201,7 € 227,7 €

229,9 € 246,0 € 278,3 €

293,6 € 314,6 € 356,7 €

56,6 € 60,5 € 68,1 €

DOPIO strana 5

Konstrukce rozkládací Povrchová úprava 1300 - 1900 x 800 1500 - 2100 x 800 1600 - 2200 x 900

typ B, profil 80x80 P01 - elox přírodní 548,7 € 576,3 € 596,9 €

typ C, profil 80x80 P01 - elox přírodní 556,6 € 584,2 € 604,8 €

1300 - 1900 x 800 1500 - 2100 x 800 1600 - 2200 x 900

188,8 € 214,7 € 252,6 €

229,9 € 262,1 € 309,6 €

293,6 € 335,7 € 397,8 €

56,6 € 64,3 € 75,5 €

27,5 € 27,5 € 27,5 €

viz kalkulátor

laminová deska tl. 18 mm, hrana ABS viz kalkulátor

viz kalkulátor

sklo STONE s barvou dle RAL/NCS leštěná hrana viz kalkulátor

Stolové desky

viz kalkulátor

viz kalkulátor

atypický rozměr

Poznámka: v ceníku naleznete pouze vybrané varianty a povrchové úpravy, pro jiné kombinace prosím použijte náš kalkulátor.

sklo STONE s barvou dle RAL/NCS leštěná hrana

laminová deska tl. 18 mm, hrana ABS

Stolové desky atypický rozměr

viz kalkulátor

viz kalkulátor

viz kalkulátor

viz kalkulátor

viz kalkulátor

čiré sklo tl. 10 mm, leštěná hrana

mléčné sklo satinato tl. 10 mm, leštěná hrana

sklo float s barvou dle RAL/NCS, leštěná hrana

sklo float s fototiskem, leštěná hrana

viz kalkulátor

atypický rozměr

Poznámka: v ceníku naleznete pouze vybrané varianty a povrchové úpravy, pro jiné kombinace prosím použijte náš kalkulátor.

viz kalkulátor

viz kalkulátor

Základní cena bez DPH pro dané rozměry

stolová vložka laminová deska - Bílá, hrana ABS kalkulace

Základní cena bez DPH pro dané rozměry

atypický rozměr

sklo float s barvou dle RAL/NCS, leštěná hrana viz kalkulátor

sklo float s fototiskem, leštěná hrana
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strana 6-7

Cenovou nabídku na další konstrukce vyobrazené v katalogu popřípadě dle návrhu zákazníka Vám rádi obratem zpracujeme na základě poptávky.

strana 8-9

Povrchová úprava šířka skříňky délka vysunutí

P01 - elox přírodní na míru 550 - 1200 mm max. 1110 mm

P01 - elox přírodní na míru 550 - 1200 mm max. 750 mm

P01 - elox přírodní na míru 550 - 1200 mm max. 750 mm

P01 - elox přírodní na míru 550 - 1200 mm max. 500 mm

P01 - elox přírodní na míru 550 - 1200 mm max. 1450 mm

P01 - elox přírodní na míru 550 - 1200 mm max. 1560 mm

Výše uvedené ceny obsahují dodávku výsuvného systému bez pracovní desky a pantů. Pracovní deska musí být dělená z více kusů viz technická dokumentace. 

Technické informace ohledně minimální rozměrů prostoru skříňky či formáty stolové desky naleznete rovněž v našem kalkulátoru.

Stolové výsuvy LUNCH, COCTAIL a SIESTA držíme skladem.

CB.V012018EUR

Poznámka: ceník je platný k době vydání, právo na změny cen či tiskové chyby vyhrazeno.

899,8 €

výsuv PARTY MENSOLA, nosnost 100 kg 953,8 €

výsuv OPLA TOP nosnost 40 kg 311,9 €

312,1 €

Stolový výsuv bez horní desky

výsuv PARTY, nosnost 100 kg

výsuv LUNCH, nosnost 60 kg

výsuv COCTAIL, nosnost 60 kg

výsuv SIESTA, nosnost 80 kg

Cena

274,7 €

Základní cena bez DPH pro dané rozměry

SKRYTÉ VÝSUVNÉ STOLY TRANSFORMABILI

235,1 €

DESIGNOVÝ NÁBYTEK BENEVETTI


